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2. பக்தி மற்றும் சூஃபி இயக்கங்கள் 

7ஆம் வகுப்பு - பருவம் 3 - பாடம் 2 

1] வட இந்தியாவில் பக்தி இயக்கத்தத ககாண்டு சேர்த்தவர் யார்? 

இராமானந்தர் 

2] பக்தி இயக்கம் முதன் முதலில் எங்கு கதாடங்கப்பட்டது? 

கதன் இந்தியாவில் 

3] தேவம், தவணவம் சபான்ற ேமய வழிபாடுகதை 
ததழத்சதாங்கிட கேய்தவர்கள் யார்? 

ஆழ்வார்கள் , நாயன்மார்கள்  

4] பக்தி இயக்கத்தத வட இந்தியாவில் மக்கைிதடசய 
பிரபலமதடய கேய்தவர் யார் ? 

கபீர்  

5] தேவ ேமய நாயன்மார்கள் - 63 சபர் 

6] 63 நாயன்மார்களுள் முதன்தமயானவர்கள் யாவர்? 

திருநாவுக்கரேர், ேம்பந்தர், சுந்தரர் மற்றும் மாணிக்கவாேகர் 

7] கடவுதை அறிய ஒசர வழி அன்பு மட்டுசம ேடங்குகள் இல்தல 
என உறுதியாக அறிவுறித்தியவர் யார்? 

மாணிக்கவாேகர்  

8] ஒசர கடவுள் என்ற சகாட்ப்பாடுதடயவர் யார் ?  

மாணிக்கவாேகர்  

9] 63 நாயன்மார்கைின் வாழ்க்தக வரலாற்று நூல் எது? 
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சேக்கிழாரின் கபரியபுராணம் 

10] விஷ்ணுவின் புகதழப் பரப்பிசயார் எவ்வாறு அதழக்கப்பட்டனர்? 

ஆழ்வார்கள் 

11] ஆழ்வார்கைில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் யாவர்? 

கபரியாழ்வார், நம்மாழ்வார், ஆண்டாள்  

12] ஒசர கடவுள் என்னும் அத்தவதக் ககாள்தகதய பரப்பியவர் 
யார்? 

ேங்கராச்ோரியார் 

13] பிரம்மம் என்ற ததலயாய ேக்திசய உண்தம என உதரத்தவர் 
யார்? 

ேங்கராச்ோரியார் 

14] கிபி பன்னிகரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தவணவ கபரியார் 
யார்? 

இராமானுஜர் 

15] ராமானுஜரின் ேடீர் யார்? 

இராமானந்தர் 

16] மக்கள் ஒவ்கவாருவரும் பக்தியின் மூலம் இதறவதன 
அதடயலாம் என சபாதித்தவர்? 

வல்லபாச்ோரியார் (கிபி 1479 - 1531) 

17] பேவர், வரீதேவம் என்ற பிரிதவ கதாடங்கியவர் யார்? 

வல்லபாச்ோரியார் (கிபி 1479 - 1531) 

18] இராமானந்தரின் ேடீர் யார்? 
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கபீர் (கிபி 1425 - 1518) 

19] கபீர்பந்த் - கபீதர பின்பற்றிசயார் 

20] ேகீ்கிய மதத்தத நிறுவியவர் யார்? 

குருநானக் (கிபி 1469 - 1538) 

21] கிருஷ்ணரின் பக்தத - மீரா பாய் (கிபி 1498) 

22] எழுதியவர்  - நூல்கள்  

ஞான சதவர் - ஞாசனஸ்வரி (பகவத் கீததயின் உதர) 

குருராமதாேர் - தேசபாதா 

துைேிதாேர் - இராம ேரிதமானஸ் 

23] சூஃப் என்றால் முரட்டு கம்பைிதய அணிந்த எைிதமயான துறவி 
என்று கபாருள் 

24] பாரேகீத்தில் கதாடங்கப்பட்ட இஸ்லாமிய ேரீ்திருத்த இயக்கத்தத 
பின்பற்றிசயார் எவ்வாறு அதழக்கப்பட்டனர்? 

சூஃபிக்கள் 

25] சூஃபா - தூய்தமயான என்பது கபாருைாகும் 

26] கரிப் நவாஜ் - ஏதழகைின் காப்பாைர் [ குவாஜா கமாய்ன் - உத் - 
தின் ேிஸ்டி ] 

27] சூஃபி இயக்கத்துறவிகளுள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் யாவர்? 

பாபா ஃப்ரீத், நிஜாம்  - உத் - தீன் அவுலியா, குவாஜா கமாய்ன் - உத் 
- தின் ேிஸ்டி 

28] குவாஜா கமாய்ன் - உத் - தின் ேிஸ்டி உடதல அடக்கம் கேய்த 
இடம் எது? 



Winmeen VAO Mission 100 Day 22 
 

4 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

ஆஜ்மீரில் உள்ை தர்கா [ முஸ்லீம் புனித தலங்களுள் ஒன்றாக 
கருதப்படுகிறது] 

29] குவாஜா கமாய்ன் - உத் - தின் ேிஸ்டி - இன் ேடீர் யார்? 

பாபா ஃப்ரீத் 

30]  பாபா ஃப்ரீத் இன் ேடீர் யார்? 

நிஜாம்  - உத் - தீன் அவுலியா 

31] கமகபூம் - இ - இலாஹி என்று மக்கைால் புகழப்படுபவர் யார்? 

நிஜாம்  - உத் - தீன் அவுலியா 

32] கடவுைின் அன்தப கபற்றவர் - கமகபூம் - இ - இலாஹி 

33] மீரான் ோகிப், குவாதிர் வாலி என மக்கைால் புகழப்பட்டவர் 
யார்? 

நாகூர் ஆண்டவர் [16 ஆம் நூற்றாண்டு] 


